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Posudek se týkáuvedené bakalářské prácezabyvaJící se stavebně technologickou

tématikou výstavby studentem zvoleného obj ektu.

Po prostudování práce mohu uvést následující poznámky, dotazy a připominky:

1. Výkres P1 *

o Chybnálegenda značek

o Chybí označenívýjezdu, vpustí,

. Chybí geodetické body a zwněŤení objektu

2. Výkres P2 -

o Nestandardní barvy přípojek

. Řada označení (např. SP2), které pak není v rámci legendy nijak vysvětleno.

. obdélníkové označení prostoru - nepopsáno

o MontáŽ mimořádně těžkého jeřábu ze strany pole bez komunikací' -
komplikov aná montáž' tohoto těžkého j eřábu. Jakým způsobem budete

r e alizov at vý stavbu j e Ť ábu?

3. Harmonogram prací

o Jen kritická cesta. ZváŽIjste možnost nasazení i dalšího jiného jeřábu např.

AD 20 nebo 30 a výstavbu postupně zermitř?

o Uvědomujete si, Že kdyby jste nestavěl všechny sloupy naržz a neuzavřel si

všechny přístupové cesty - můžete celý objekt postavit se dvěma autojeřáby

zhruba jednou 30t a jednou 55t?

4. Jeřáb Liebherr 1250 HC 50 * poněkud zvláštní volba - Hledaljsem ho na internetu a

v republice jsem ho nenašel. Na základě čeho tedy stanovujete jeho cenu. Jestli je to

odhad' tak je zmého pohledu podceněný. (Pozn. Vámi volený jeřáb zvedne ten můj 55t)'

Dalším problémem tohoto jeřábu by byla jeho vysoká hmotnost. Nevím, do jaké míry

znáte geotechnikou situace Vámi zvolené lokality - ale obvykle se jedná o náplavy,

zvodňelé jíly - v podstatě jakýkoliv větší věŽový jeÍáb by v této lokalitě měl být založený

na pilotech

5. Přehledné rozpočety v kombinaci s přílohou P3, ale v obou počítáte zařízení staveniště.

Máte pro to nějaký zásaďnidůvod? V daných poloŽkách nebude započ,ítána cena tak

drahé manipulační techniky.

6. Každý limit je dobré výslovně udávat např. hlukový -máproměnnou složku v závislosti

na okolí - Sjakou srovnáváte vy?



7 ' Vámi volený jeřáb snese i mnohem větší zatížení větrem než 8 m/s, zveďáte relativně

těŽké prvky o malé povrchové výměře. Proč nevyu žít limitu 1 1 m/s, kteý norm a také

umoŽňuje.

8' Nesouhlasím s navrŽeným postupem výstavby, i když i ten Váš je možný. Lepší

alternativa po všech stránkách by byla průběžná výstavba se ztuženim ve dvou četách

s mobilní technikou. Těžší jeřáb si můŽete na kratší dobu sjednat jen na vytipované

prvky' a především s ním můŽete vjet i dovnitř. Nevyhoví-li vám např. Lbh LTM 1055,

můžete využít i LTM 1090. V ostravě je možné bez problému týo stroje sehnat a

dojezdová vzdálenost bude krátká, řádově 15 až 20 km.

9. U betonu uvádějte více informací nikoliv jen třídu pevnosti.

10. Vámi volený jeřáb by Vám pravděpodobně nedovolili postavit z důvodu blízkosti trati.

Stavíte v blízkosti významného Železničního koridoru. Správce trati by vámna99oÁ

nedovolil manipulovat v blízkosti nebo i nad trati, i kdyŽ ji prohlásíte za zakázanotl

oblast. Další problém by nastal při vlastní montážijeřábu. Vzaljste v úvahu blízkost

Že|ezn1ční trati? V TP se o ní nezmiňujete.

Z hlediska obsahové a odbornó úrovně lze přístup studenta k vypracování svó práce hodnotit

jako mírně nevyvážený ale komplexní. - volba jeřábu a postupu výstavby je mimořádně

nák\adnáikdyŽVám se jeví jako ekonomická,protože srovnáváte relativně dvě nríkladné

varianty.

Yizua\izace je zďaŤIlá, ttázomá s přiměřenou jednoduchostí. Doporučuji ji ještě lépe

zuŽitkovat při prezentaci - bližší konkrétní montážní náhledy'

Výsledky odpovídají zadání, které bylo splněno v celém rozsahu.

Z hlediska technického výsledky odpovídají obvyklým postupům.

Z hlediska platných norem a dalších legislativních předpisů nebyla shledána žáďná pochybení.

Z hlediska formálního je práce uspořádána přehledně, graficky i jazykově na obvyklé úrovni u

podobných typů prací. Celkově lze práct hodnotit jako poměmě zdařilou. Student se ale

v jejím průběhu nevyvaÍoval z mého pohledu podstatným chybám v oblasti technologie.
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Číse1ná klasifikace 1,5 2 75 3 4

Podpis


